OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
4
wydałącej-d-ecyzje-ad-rni-n-ist-Fasyine-w--imieni-u-staresty

Września,

25.04.2017r.

(miejscowość)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Elżbieta Zofia Tomczak, Rogozińska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29 listopada 1961r., we Wrześni, woj wielkopolskie,
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni,
ul. Wojska Polskiegol, 62-300 Września
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 24 484;20 zł.
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam.

-

papiery wartościowe: nie

posiadam; na kwotę: nie dotyczy.

II.
1.

2

Dom o powierzchni: 96 m2, o wartości: 150 000 zł, tytuł prawny: wł
asność odrębna.
Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie

dotyczy.
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: sadownicze,
powierzchnia: 6,3278 ha
o wartości: 500 000 zł, rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy, garaże w budowie, chłodnia
w budowie.
tytuł prawny: własność odrębna.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł
ym przychód w wysokości: 63 884,32 zł;
(przychód; 59 021,42 zł, dotacje, pomoc z ARiMR: 4862,90z1)
i dochód w wysokości: 63

884,32 zł.( przychód: 59 021,42 zł, dotacje, pomoc z ARiMR: 4862,90z1).
4
Inne nieruchomości: nie posiadam.
powierzchnia:nie posiadam.
o wartości: nie posiadam.
tytuł prawny: nie posiadam.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należ
y podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam.
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udzia
łów w spółce: nie posiadam.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł
ym dochód w wysokości: nie posiadam.
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać
liczbę i emitenta akcji: nie posiadam.
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spó
łce: nie posiadam.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł
ym dochód w wysokości: nie posiadam.
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłą
czeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pań
stwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej nast
ępujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: nie nabyłam.
1. Prowadzę działalność gospodarczą[2] (należy podać

prowadzę.
-

formę prawną i przedmiot działalności): nie

osobiś cie nie prowadzę.

wspólnie z innymi osobami nie prowadzę.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł
ym przychód i dochód w wysokości: nie osiągnęłam.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą
lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot dzia
łalności):
osobiś cie: nie zarządzam.
wspólnie z innymi osobami: nie zarządzam.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł
ym dochód w wysokości:

nie osiągnęłam.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie zasiadam.
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie jestem.
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie jestem.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie jestem.
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnęłam.
2. W spółdzielniach: nie osiągnęłam.
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie jestem.
jestem członkiem rady nadzorczej 3] (od kiedy):nie jestem.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem.
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnęłam.
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie jestem.
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie jestem.
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie jestem.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie jestem.
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnęłam.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Lp

Dochody uzyskane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej

Dochód

1. Zatrudnienie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

106 761,54 zł

2. Dochody z działalności wykonywanej osobiście w tym umowa -zlecenie i o
dzieło:
6912,00z1
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
5760,00
zł
Miejski
w
Pyzdrach
2. Urząd
24,00
zł
....
3. Sąd Rejonowy w Slupcy
3120,00z1
4. WSA „Jantar" we Wrześni
125,00z1
5. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie
1440,00z1
6. Powiat Wrzesiński
7. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa
6976,00 zł
Psychologicznego w Warszawie
Niepubliczna
Placówka
Doskonalenia
Nauczycieli
przy
8.
5240,00 zł
Stowarzyszeniu Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajefiskim

29 597,00 zł

3. Inne źródła:
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni

3 560,43 zł

2. Urząd Miejski w Pyzdrach

1913,93z1
1646,00z1

IE Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł
otych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
Lp.

Mienie ruchome

marka

model

Rok produkcji

wartość

1

ciągnik

Kubota

M7040N

2016

150 000,00 zł

2

ciągnik

Goldoni

Ronin

2013

80 000,00 zł

3

Samochód osobowy

KIA

RIO

2008

15 000,00 zł

4

Samochód dostawczy

Opel

Movano

2003

15 000,00 zł

5

Wózek widłowy

Jungheinrich EFG-DH15

1999

17 000,00 zł

6

Opryskiwacz sadowniczy Holder

2000

12 000,00 zł

7

Przyczepa sadownicza

2015

12 000,00 zł

X Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnię
te kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):

L
p

Zobowiązanie
pieniężne -kredyty.
Udzielający kredytu.

1

Kredyt
mieszkaniowy.
PobiedziskoGośliński BS w
Pobiedziskach.

Elżbieta Tomczak
wspólkredytobiorca
z Agnieszka i
Marcin
Książkiewicz.

2

Kredyt na zakup
ciągnika. PBS
Września, o. Pyzdry

3

4

Wobec kogo.
Kredytobiorca.

Do kiedy
(termin
spłaty)

W związku z jakim W jakiej
zdarzeniem.
wysokości.

Stan zadłużenia
na dzień
31.12.2014r.

15.07.2023r Zakup mieszkania.

60 000,00 zł

41 709,53 zł

Elżbieta Tomczak

30.09.2023r. Zakup ciągnika
marki Goldoni
Ronin

54 000,00 zł

37 884,00 zł

Kredyt Hipoteczny
Agro — Kredyt PBS
Września, o. Pyzdry

Elżbieta Tomczak

30.05.2025r Działalność
rolnicza

150 000,00 zł

127 500,00 zł

Kredyt na zakup
ciągnika - BZ

Elżbieta Tomczak

25.06.2026r Zakup ciągnika
marki Kubota
M7040N

155 000,00 zł

155 000,00 zł

WBK Lease SA

.

5

Kredyt hipoteczny na Elżbieta Tomczak
zakup ziemi-PBS
Września, o. Pyzdry

30.09.2026r Zakup ziemi

82 500,00 zł

82 500,00 zł

6

Kredyt obrotowy
Agro-gotówka PBS
Września, o. Pyzdry

28.02.2019r. Działalność
rolnicza

40 000,00 zł

30 834,00 zł

Elżbieta Tomczak

